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REACTIE BIJ BRAND

3

brandbaar?

vlamoverdracht?

 rook wordt ingedeeld als volgt:

– S1 = geringe rookproductie

– S2 = matige rookproductie

– S3 = zware rookproductie of niet gemeten

 druppelvorming wordt ingedeeld als volgt:

– D0 = geen productie van brandbare delen

– D1 = delen branden korter dan 10 seconden

– D2 = delen branden langer dan 10 seconden

+ Europese normering NBN EN 13501-1







Brandweerstand NEN-EN 1366-1 (NBN 713-020)

6

R Draagvermogen (om te zorgen voor structurele stabiliteit van het gebouw)

E Integriteit (om het element intact te houden)

I
Isolatie (om de temperatuur aan de niet-opgewarmde zijde laag te houden, uitgedrukt in 

minuten)

WEERSTAND BIJ BRAND





Classificatie van de gebouwen en   EI waarden - bijlage 2,3 & 4

 Volgens basisnormen

 EI 30 minuten - Laag gebouwen

Brandcompartiment en vluchtwegen in 

gebouwen met één bouwlaag en lager dan 

10 m

 EI 60 Minuten - Middenhoge gebouwen

Brandcompartiment en vluchtwegen in 

gebouwen met meer dan één bouwlaag en 

lager dan 25 m en hun kelder verdiepingen

 EI 120 minuten – Hoge gebouwen

Brandcompartiment en vluchtwegen in 

gebouwen hoger dan 25 m 

H< 10m meer 

bouwlagen

H >25m

10 ≤H ≤ 25m

H<10m en 

1 

bouwlaag

EI 30 EI 60 EI 120



HVAC 

brandwerende isolatie
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Brandwerende Technische Isolatie

Doorvoering van leiding

 Conlit 150U, combi RW 810

 Meer info  Fire protection

Luchtkanaal bescherming

 Conlit Ductrock

 PS EIS 30-60-120

 WM EIS 60

 Meer info  Fire protection

Staal structuur bescherming

 Conlit Steelprotect Board

 Meer info  Fire protection

Betonstructuur bescherming

 Conlit Steel protect board







Basis normen 21 september 2012 bijlage 2,  3 en 4

3.1  Doorvoeringen doorheen
wanden van leidingen voor
fluida of voor elektriciteit en 
de uitzetvoegen van wanden
mogen de vereiste
brandweerstand van de 
bouwelementen niet nadelig
beinvloeden.



NORM          NBN EN 1366-3





Brandwerende functie van een brandklep 1366-2
Luchtkanalen 1366-1







 NBN EN 13381-3

 Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage aan de 
brandwerendheid van constructie-onderdelen 

 Deel 3: Bescherming aangebracht op betonnen constructiedelen

 NBN EN 13381-4

 Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage aan de 
brandwerendheid van constructie-onderdelen

 Deel 4: Bescherming aangebracht op stalen constructiedelen



EN 13381-4



EN 13381-3



EN 13381-3
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KB 12 JUNI 2012 - BIJLAGE 7

“type oplossingen” A1.6, B1.7 en C1.8



Bijlage 7 : gemeenschappelijke bepalingen

Algemeen,   Toepassingsgebied

Deze bijlage bevat voorschriften die van 

toepassing zijn op de lage, middelhoge en 

hoge gebouwen en op industriegebouwen.



Bijlage 1( terminologie  5.12 doorvoeringen )

Onbrandbare leiding:

Brandbare leiding:



Bijlage 1( terminologie  5.12 doorvoeringen )

 Enkelvoudige doorvoering:



Enkelvoudige doorvoering

Onbrandbare isolatiemateriaal beantwoord aan de klassering A2-s1, d0. bijlage 7, 

1.3



Bijlage 7 : gemeenschappelijke bepalingen

(vereiste tijdsduur)

 De afdichting moet voldoen aan de vereiste criteria gedurende ten minste 

dezelfde tijdsduur als vereist voor de wand

 Voor de wand van een leidingkoker is de vereiste tijdsduur evenwel

 Tenminste de helft van de tijdsduur van de brandweerstand vereist voor de 

kokerwand en een minimale tijdsduur van 30 minuten.



Vereiste tijdsduur en criteria voor wanden en schachten

Scheidingswand
EI 60

EI 60

EI 60

EI 60

E60

Niet brandbare buizen 

of isolatieEI 60

Koker

EI 60

EI30

EI 120

Ø>160 mm

Ø≤160 mm

Ø≤50 mmE 30

brandbare buizen of 

isolatie

EI 60

E 60



Bijlage 7      typeoplossing A 1.6

aard van de leiding Afdichting E30 E60 E120

brandbare leiding

en 

elektrische kabel(s) mortel 50mm 50mm 50mm

steenwol 50mm 25mm 25mm

 brandbare leidingen en elektrische kabels



Bijlage 7      typeoplossing A 1.6

 onbrandbare leidingen



Enkelvoudige doorvoering met 

mantelbuis.

Bijlage 7   typeoplossing B 1.7



Enkelvoudige doorvoering met mantelbuis.

Voorwaarden betreffende bouwelement;

►Enkel mogelijk in bouwelementen uit beton of metselwerk.

►Maximale diameter van de leiding in functie van de vereiste brandweerstand.

► In tabel 7.2 zijn de maximale diameters van de leidingen door bouwelementen 

weergegeven waarvoor het gebruik van een mantelbuis uit metaal of een ander 

onbrandbaar materiaal of PVC-U , al dan niet met open speling, de vereiste 

brandweerstand niet nadelig beïnvloeden.

Bijlage 7 typeoplossing B 1.7



Enkelvoudige doorvoering met mantelbuis.

Voorwaarden betreffende mantelbuis en zijn afdichting;

►Mantelbuizen zijn, onbrandbare leidingen of

gemaakt uit harde PolyVinylChloride PVC-U geklasseerd   in B-s3, d0

►De mantelbuizen worden stevig in het bouwelement bevestigd door middel van mortel 

(2x25mm) minimaal

►De mantelbuis wordt gedeeltelijk zichtbaar gelaten en moet uitsteken ten opzichten van 

het bouwelement.

Bijlage 7 typeoplossing B 1.7



Enkelvoudige doorvoering met mantelbuis.

Bijlage 7 typeoplossing B 1.7



Lengte vd mantelbuis Speling E30 E60 E120

onbrandbare mantelbuis open speling (max4mm) 110mm 110mm 90mm

L = 300 mm

gevulde speling  met 

steenwol 

(max45mm) 110mm 110mm 25mm

onbrandbare mantelbuis open speling (max4mm) 90mm 90mm 25mm

L = 140 mm

gevulde speling met 

steenwol  

(max45mm) 50mm 25mm 25mm

PVC-U mantelbuis open speling (max4mm) 40mm 40mm 25mm

L = 140 mm

Speling = ruimte tussen de leidingen en de mantelbuis, gekarakteriseerd 

door het verschil tussen de binnen diameter van de mantelbuis en de 

buiten diameter van de leiding. (bijlage 1 terminologie)

Enkelvoudige doorvoering met mantelbuis.

Bijlage 7 typeoplossing B 1.7



Rechtstreekse aansluiting op hang toilet

.

Bijlage 7 typeoplossing C 1.8



Bijlage 7 – Type-oplossing  C 1.8
Rechtstreekse aansluiting op een hangtoilet

Maximale diameter 110 mm

Bevestigd tegen wand uit metselwerk of beton

Max. vereiste tijdsduur 30 min.

Afdichting zoals type-oplossing A







Type 

doorvoering
Type leiding

Type bouw 

element

Vloer

Wand

Enkelvoudig

Meervoudige

•Lichtewand

•Holle 

baksteen

•Volle 

baksteen, 

cellenbeton, 

beton

Diameter

brandbare 

of niet 

brandbare

Product bepaling

EI waarde

(Rf)

EI 30

EI 60

EI 120

Brandwerende productbepaling 
in 6 stappen voor doorvoeren van leidingen.

Situatie

Dikte van 

bouwele-

ment

afhankelijk 

van 

bouweleme

nt







HVAC 

Thermische isolatie
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Zonder thermische isolatie
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Met thermische isolatie

C
E
N

T
R

A
L
 H

E
A
T
IN

G

TECHNICAL ROOM HOT ROOMCOLD ROOM



 Thermische geleiding

 De lambda waarde van het isolatiemateriaal kan 

worden beï  nvloed door de volgende parameters:

 `
●  Toepassing    recht/rond
●  Densiteit van het materiaal
●  Vezel oriëntatie
●  Temperatuur



Isolatiediktes  (utiliteit) warm & koud

 Type bestek 105/ 1999/2014/2017   C41

 EPB  Brussels-, Vlaams-,  Waals-gewest

 Legionella



Rockwool HVAC Isolatie producten

Isolatiematerialen

 Schalen

 Thermisch / brandwerend

 Dekens

 Thermisch / brandwerend

 Platen

 Thermisch / brandwerend



ROCKWOOL HVAC / ACCV





Toepassingen koude isolatie

 Normale gebouwcondities

 Tot 80% relatieve luchtvochtigheid

(normaal tussen 40 – 60%)

 Tot min. 0°C 

(normaal tussen 8 – 16°C)

 Koelsystemen

 Drinkwaterleidingen



Toepassingen koude isolatie

 Normale gebouwcondities

 Tot 80% relatieve luchtvochtigheid

(normaal tussen 40 – 60%)

 Tot min. 0°C 

(normaal tussen 8 – 16°C)

 Koelsystemen

 Drinkwaterleidingen



Rockwool TECLIT systeem
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